Deze tussenrapportage is het product van de projectgroep en de projectleider. Het is
nadrukkelijk een tussenrapportage. Dat betekent dat onderdelen soms nog niet zijn
uitgewerkt en delen die wel zijn uitgewerkt soms strijdig kunnen zijn met aspecten van
andere rapportages.
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1.

Inleiding
Met deze notitie geeft de projectgroep Wetenschappelijke Informatievoorziening /
Universiteitsbibliotheek de stand van zaken per oktober 2006 weer ten behoeve van de
rapportage aan de Stuurgroep. Het projectplan van de projectgroep definieert de aanpak waarin
achtereenvolgens
1. een beschrijving wordt gegeven van de bestaande situatie
2. een voorstel wordt gedaan over de gewenste situatie
3. het voorstel wordt voorgelegd aan betrokkenen
4. met deze inbreng het eindrapport tot stand brengt
De projectgroep heeft bijna de stappen 1 en 2 afgerond. In onderstaande hoofdstukken zijn de
resultaten van het moment opgenomen. De projectgroep verwacht nog in oktober te kunnen
aanvangen met stap 3.

Tussenrapportage Servicecentrum Universiteitsbibliotheek

ITBE/06/UBSC2/bkx

-2-

Versie 2

2.

Beschrijving ITBE/UB
Deze beschrijving van de bestaande situatie BEVAT de volgende onderdelen:
§
visie, missie en strategie van ITBE/UB,
§
producten die ITBE/UB met zijn dienstverlening levert aan onderzoekers, docenten en
studenten,
§
resultaten van benchmarks en tevredenheidsonderzoeken
§
formatie en budgetten die worden ingezet
§
de wijze waarop de vraagsturing is ingericht.

2.1 Visie, missie en strategie van ITBE/UB
Introductie
In 2004 heeft ITBE een bedrijfsplan opgesteld met daarin een deelnota over haar missie en
1
strategie .
In 2005 en 2006 is onder regie van een projectgroep gewerkt aan een herijking van de missie
2
en strategie. Een concept notitie was bijna gereed toen bekend werd dat ITBE zal worden
opgeheven.
In het kader van de planning en control cyclus worden op jaarbasis strategische speerpunten
3
geformuleerd. Het meest recent voor de begroting 2007 .
Van deze drie bronnen geven de volgende paragrafen de hoofdzaken weer toegespitst op de
wetenschappelijke informatievoorziening.
Visie
ITBE verwacht dat het volgende toekomstbeeld richting zal kunnen geven aan de strategische
keuzes:
Medewerkers en studenten verrichten hun werkzaamheden in wisselende communities. Open
Standaarden, Open Source, Open Access, Creative Commons zijn belangrijke principes binnen
de communities. Als partner van faculteiten en instituten faciliteren diensten de ontwikkeling en
het gebruik van de digitale academische leer- en werkomgeving (Workbench of DLWO4) voor
die communities. De diensten zijn daarbij naast expertisecentra ook data- en serviceproviders.
Systemen zijn op basis van Service Oriented Architecture open en toegankelijk voor
webservices. De digitale leer- en werkomgeving wordt gekenmerkt door integratie en flexibiliteit
met functies voor collaboratie.
Missie
Het missie statement van 2004 is aanbod gericht:
ITBE levert als kennis- en dienstencentrum van de UT de voor excellent onderwijs en
onderzoek en een efficiënte bedrijfsvoering onmisbare diensten op het gebied van
onderwijskunde,
wetenschappelijke
informatievoorziening
en
informatieen
communicatietechnologie.

1
2
3
4

Bedrijfsplan ITBE 2004. Deelnota missie en strategie.
ITBE Missie en Strategie (Versie 0.3) 2006
Beleidstekst bij begroting ITBE 2007, kenmerk ITBE/06/10358/DST.
ELO advies
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In 2006 is het missie statement als motto geformuleerd en maakt een forse verschuiving naar
de vraagkant van de dienstverlening duidelijk:
ITBE partner in excellence!
Strategie ITBE/UB
Afgestemd met de behoeften van onderzoekers, docenten en studenten ontwikkelt ITBE/UB de
toegang tot relevante wetenschappelijke informatie ter versterking van het excellente onderwijs
en onderzoek. Het kritisch gebruik van wetenschappelijke informatie wordt bevorderd. ITBE
integreert de wetenschappelijke informatievoorziening in portalen en de digitale leer- en
werkomgeving.
ITBE draagt bij aan de profilering van de UT als research universiteit door de digitale
zichtbaarheid en de vindbaarheid van de wetenschappelijke output van de UT te verhogen
Strategische speerpunten ITBE/UB
Strategische speerpunten van ITBE/UB zijn:
5
• Professioneel opbouwen van de collectie conform de nota collectiemanagement . Als
instrument hiervoor worden collectieprofielen ingezet, waarin per (sub)discipline onder
andere beschreven wordt in welke mate bronnen worden aangeschaft, hoe lang ze worden
bewaard en hoe ze worden bekostigd.
• Participatie in landelijke licenties. De digitale collectie wordt in belangrijke mate in landelijk
verband opgebouwd. Voor het beheer van licenties wordt het acquisitiesysteem van de
bibliotheek functioneel uitgebreid. Aansluiting bij een 3TU of landelijk systeem voor
Electronic Resources Management (ERM) is hiervoor een optie.
• Ontwikkeling van het onderwijs in informatievaardigheden. Uitbreiden tools en inpassen in
systemen zoals het SAKAI platform.
• Het (digitaal) zichtbaar maken van de wetenschappelijke productie van de Universiteit
Twente. Er wordt deelgenomen aan het landelijke DARE II programma van SURF. Als
nieuw instellingsrepository wordt EPrints ingezet. EPrints en Metis worden in samenhang
verder ontwikkeld en afgestemd op de workflow voor registratie en archivering van de
output.
• 3 TU datacentrum. Samen met TUE en TUD wordt een 3TU datacentrum opgezet voor het
archiveren en hergebruiken van onderzoeksdata van natuurwetenschappelijk en technisch
onderzoek.
• Identity management. Er wordt deelgenomen aan de UT innovaties voor Single Sign On,
inclusief het benutten van landelijk federatief identity management.
• Bevorderen interactiviteit website UB d.m.v. social software als weblogs en wikis.
• Ontwikkeling van het studielandschap Vrijhof.
• Marketing activiteiten.

2.2 Producten ITBE/UB
De Universiteitsbibliotheek Twente is een knooppunt in het landelijke systeem van
wetenschappelijke bibliotheken. Meer dan bij andere terreinen van dienstverlening wordt in
landelijk verband samengewerkt en afgestemd. De universiteiten dragen gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke informatievoorziening in Nederland.
Het product universiteitsbibliotheek is beschikbaar voor onderzoekers, docenten en studenten
als een verzameling producten en diensten. De medewerkers van ITBE verrichten tal van
activiteiten om de producten en diensten beschikbaar te stellen.
In het volgende overzicht worden zowel de producten en diensten als de eronder liggende
activiteiten
5

Nota collectiemanagement. ITBE 03/10309.
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opgesomd. Om versnippering te beperken en overzicht te behouden is hierbij geaggregeerd en
gegroepeerd. Aansluiting is hiervoor gezocht bij de jaarplannen en jaarverslagen van ITBE/UB.
COLLECTIEMANAGEMENT
Product/dienst
Collectieontwikkeling

Activiteiten ITBE
Ontwikkelen collectieprofielen
Selecteren bronnen
Landelijk overleg licenties in consortiumverband
Aanschaf bronnen
Werven objecten (publicaties, leermateriaal,
onderzoeksdata) voor repository
Budgetbewaking

Vindbare bronnen voor
onderwijs en onderzoek

Metadateren van bronnen voor catalogus, repository,
metalib

Bruikbare actuele collectie UT

Verzamelen van gegevens over het gebruik van de bronnen
(statistieken)
Integreren collecties
Deselecteren en afstoten
Abonnementenadministratie
Bindwerk

ISBN

Aanvragen ISBN

DIGITALE BIBLIOTHEEK
Product/dienst
Toegang tot alle UT bronnen:
Catalogi

Activiteiten ITBE
Applicatiebeheer (mede t.b.v. SAXION Hogescholen)
Uitbouw functionaliteit.

Toegang tot digitale bronnen:
Metalib / SFX

Applicatiebeheer
Uitbouw functionaliteit

Verhogen zichtbaarheid en
impact UT: METIS &
Repository

Applicatiebeheer

Uitbouw functionaliteit afgestemd met landelijk DARE project
Integratie en workflow
Toegang tot in house
databases: Database server

Applicatiebeheer

Website

Applicatiebeheer
Redactie en uitbouw functionaliteit

Personalisatie bibliotheek:

Applicatiebeheer
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DIGITALE BIBLIOTHEEK
Product/dienst
portals

Activiteiten ITBE
Uitbouw functionaliteit

Innovatie & Projecten

STUDIELANDSCHAP
Product/dienst

Internationale ontwikkelingen, landelijke uitwisseling en
afstemming
Role based access control
Social software

Activiteiten ITBE

Aanvraag en uitleentransacties

Uitlenen
Terugboeken
Innen vorderingen

Interbibliothecair leenverkeer

Verzorgen en monitoren UT aanvragen elders
Afhandelen bij UT ingediende aanvragen
Factuurafhandeling

Gebruikersondersteuning

Inlichtingen
Afhandeling transacties
Consultancy informatiespecialisten

Beschikbaarstelling gedrukte
collecties

Dagelijks onderhoud collecties in leeszalen en magazijnen

Studieplekken

Toezicht & Beheer

PC zaal

Toezicht & Beheer

INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Product/dienst
Onderwijs en training

Activiteiten ITBE
Verzorgen van onderwijs binnen de curricula van de
opleidingen
Verzorgen cursus voor medewerkers

Onderwijsontwikkeling

Ontwikkelen leerlijnen
Participatie in innovatieprojecten
Landelijke uitwisseling en afstemming

Meewiz

Onderhoud en ontwikkeling.

Een deel van de activiteiten die verricht worden heeft betrekking op de bedrijfsvoering van
ITBE/UB,
Inclusief het intern en extern overleg. Deze activiteiten staan in de volgende tabel opgesomd.
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BEDRIJFSVOERING
Activiteiten ITBE
Planning & Control

Opstellen jaarplannen, begroting en budgetrapportages

Marketing

Acties n.a.v. innovaties, nieuwe ontwikkelingen

Procedures

Onderhoud werkprocedures

Coördinatie

Aansturen training, activiteiten en projecten

Overleg extern

UKB, 3TU, SURF

Overleg UT

B-beraad, Facultaire commissies

Overleg ITBE

MT, werkoverleg

2.3 Resultaten van benchmarks en tevredenheidsonderzoeken
De Nederlandse universiteitsbibliotheken (UKB) hebben enige traditie opgebouwd in
benchmarking. In de praktijk is het correct bepalen van de inputdata geen sinecure. Bij de UT is
het zelfs extra lastig in verband met het feit dat de UB is geïntegreerd in ITBE. De UT data
worden zo zorgvuldig mogelijk bewerkt om ten behoeve van vergelijking aansluiting te houden
met die van de andere instellingen.
In de volgende tabel staan gegevens over 2005 voor zo ver deze nu beschikbaar zijn:
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Resultaten 2005 UKB benchmarking
Fte bibliotheekmedewerkers
Uitgaven bibliotheek / uitgaven
universiteit (%)
Uitgaven collectie / uitgaven
bibliotheek (%)
Aantal boekaanwinsten / omvang
doelgroep
Termijn (dgn) waarin 80% vd nieuwe
boeken beschikbaar is
Gemiddeld aantal geraadpleegde
artikelen per elektronisch tijdschrift /
omvang doelgroep
Uitgave voor scholing personeel in €
per fte

UT TUE TUD RUG

UL

UM

RU UvT WUR

30
1,9

41
2,5

122
3,2

171
2,6

145
3,2

88
4,0

99
2,3

58
4,5

95
1,7

45

36

35

40

35

26

36

21

32

0,4

0,9

0,6

1,2

1,5

0,6

1,2

0,7

1,1

42

35

55

36

30

18

30

12

9,6

11,2

9,0

3,9

4,2

4,4

4,6

15,1

161

366

852

263

179 3068 604

483

474

Al enige jaren vallen de volgende zaken op:
o De Universiteitsbibliotheek Twente is relatief klein in formatie ook na correctie voor inzet
van de ITBE overhead bij UB.
o De Universiteit Twente besteedt relatief weinig aan de bibliotheekvoorziening.
o De Universiteitsbibliotheek Twente besteed relatief veel aan content. (Het % genoemd in de
tabel laat de huisvestingslasten buiten beschouwing.)
o Het aantal boekaanwinsten is relatief laag.
o Het gebruik van de digitale bibliotheek is vergelijkbaar met dat van de andere technisch
georiënteerde universiteiten
In 2005 was de doorlooptijd voor boeken bij de UT langer dan in vorige jaren ten gevolge van
de aandacht die besteed moest worden aan metadatering van objecten in de UT repositories.
Er zit geen rek in de formatie.
Het gebruik van de digitale bibliotheek valt goed te noemen, zoals ook door de leveranciers
regelmatig wordt benadrukt en zoals ook de gebruiksstatistieken weergeven.

e- journals: aantal downloads artikelen
Science Direct
Wiley
ACS
IEEE
JSTOR
databases: aantal zoekacties
PsycInfo/PsycArticles
Compendex/Inspec
Picarta
Web of Science

2003
155.212
18.507
38.837
13.568
12.406
2003

268.416

2004
213.541
24.198
37.487
16.303
11.793

2004
28.187
33.306
279.340
160.735

2005
266.722
32.672
37.975
36.303
13.444

2005
69.520
27.842
251.380
180.277

Met enige regelmaat wordt gebruikersonderzoek uitgevoerd. In 2005 is voor het laatst een wat
breder gebruikersonderzoek uitgevoerd. In de volgende tabel wordt de mediaan van de
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waardering op een schaal van 1-5 voor een aantal aspecten van de dienstverlening van de UB
weergegeven
Gebruikersonderzoek 2005
Studielandschap
Interbibliothecair leenverkeer
Infodesk
Hulpmiddelen zoeken en gebruik wetenschappelijke
informatie
Informatiespecialisten
Cursus MLZ

medewerkers
4
5
4
4

studenten
4

4
4

3

4
3

Voor aspecten van de website wordt de score in de volgende tabel getoond.
Gebruikersonderzoek 2005 : waardering website
informatief
overzichtelijk
volledig
gebruiksvr
efficiënt
effectief
news

medewerkers
4
3
4
3
4
4
3

studenten
4
3,5
4
3,5
3
3
3

6

In een analyse van het gebruikersonderzoek van 2005 is de volgende tabel met verbeteracties
opgesteld.
Verbeterpunt
Beschikbaar stellen van een beter
instrumentarium voor het traceren en
doorzoeken van relevante bronnen.
Simultaan doorzoeken databases.
‘Just in time’ ondersteuning van de
studenten bij het opstellen van
zoekstrategieën.
Indeling van het studielandschap

Benadering van de bezoekers van het
studielandschap door het
bibliotheekpersoneel.

6

Acties
Uitrol van Metalib in overleg met een
gebruikersgroep.

Per database in Metalib linken naar tutorials.
Profileren van InfoUB en informatiespecialisten als
kanaal voor directe ondersteuning.
In het plan Vrijhof wordt een overzichtelijker indeling
gerealiseerd van het studielandschap.
De rubricering van de collectie voldoet op een aantal
terreinen niet goed, vooral voor de gamma
wetenschappen. Verbetering is arbeidsintensief. Na
voltooiing van de lopende deselectie en integratie
activiteiten komt hiervoor pas op langere termijn
capaciteit vrij.
Hierover loopt discussie in de expertisegroep in het
kader van het inrichten van het studielandschap. Er
wordt gezocht naar actieve, maar niet opdringerige
vormen van ondersteuning van de bezoekers. Het
inschakelen van informatiespecialisten in het
studielandschap is een optie, die verkend zal
worden. De als streng ervaren huisregels moeten
wellicht uitgedund worden.

Evaluatie van het gebruikersonderzoek UB 2005. ITBE 06/10255/dms
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Verbeterpunt
Profilering van het team
informatiespecialisten

Acties
Er lopen gesprekken met de faculteiten over
dienstverleningsovereenkomsten. In het team is
uitgebreid stilgestaan bij methoden om de
bekendheid van de informatiespecialisten te
verbeteren. Dit omvat klassieke taken als het
ontwikkelen van collectieprofielen en leerlijnen, maar
ook het zoeken naar nieuwe taken waar binnen de
faculteiten behoefte aan bestaat.
De resultaten van de enquête en het vergelijkend
onderzoek worden door de webredactie nader
geanalyseerd. Aanpassingen worden n.a.v. die
analyse doorgevoerd.

Optimalisering website

T.a.v. de resultaten van het gebruikersonderzoek wordt in de analyse verder opgemerkt:
Een belangrijk punt dat uit de enquête naar voren komt is de wat lagere waardering en het
mindere gebruik van de bibliotheekvoorzieningen door studenten. Het is voorstelbaar dat
beginnende studenten de kostbare bibliotheekvoorzieningen als een lastige aanvulling ervaren
op het Internet, waarmee ze op de middelbare school effectief hebben leren werken. Daarnaast
hebben ze de handicap nog onvoldoende thuis te zijn in het begrippenkader van de
wetenschappelijke disciplines wat het vinden van informatie niet eenvoudiger maakt7. Het is aan
de universiteit in de curricula aan de oplossing van deze problematiek te werken. De bibliotheek
beschikt over de expertise om de faculteiten hierbij te ondersteunen en zet die ook daarvoor in.
Goed in de curricula geïntegreerde aandacht voor informatieverwerking blijft of is zelfs sterker
dan voorheen noodzakelijk.
In het kader van de jaarplannen van de Universiteitsbibliotheek zijn en worden activiteiten
uitgevoerd waarmee beoogd wordt een state of the art dienstverlening in stand te houden. Het
is verheugend dat de keuzes die daarbij gemaakt zijn sporen met de wensen van de
medewerkers en studenten, zoals deze naar voren komen in het gebruikersonderzoek. De
antennes van de bibliotheek functioneren goed ook in de steeds weer opnieuw veranderende
organisatie. Het is bovendien verheugend dat de dienstverlening van de bibliotheek in de volle
breedte opnieuw als voldoende wordt gewaardeerd.
8

Ook in andere onderzoeken naar klanttevredenheid scoort de Universiteitsbibliotheek Twente
overwegend positief, ook t.o.v. de bibliotheken elders.

2.4 Formatie en budgetten die worden ingezet
Binnen ITBE worden de medewerkers aangesteld in expertisegroepen. Ze verrichten hun taken
ten behoeve van het producten en dienstenpakket van ITBE dat is georganiseerd in
productgroepen.
In de expertisegroep Wetenschappelijke Informatie & Bibliotheek (WI&B) zijn heden in totaal
26,08 fte medewerkers aangesteld. In beperkte mate wordt een beroep gedaan op
oproepkrachten.
Binnen de expertisegroep kunnen de volgende functies worden onderscheiden:

7

Het toenemend schoolser karakter van opleidingen wellicht ook een rol bij het kleinere gebruik
van studenten.
8

Arbeidstevredenheidonderzoek medewerkers UT 2005. Keuzegids Hoger Onderwijs 2005-2006.
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Functie
Bibliothecaris
Informatiespecialisten
Hoofd bedrijfsvoering
Coördinator studielandschap (tevens medewerker studielandschap)
Medewerker studielandschap
Coördinator document verwerking (tevens medewerker documentverwerking)
Medewerker documentverwerking
Hoofd ICT en innovatie
Applicatiebeheerder

fte
1,00
6,13
1,00
1,00
7,58
0,95
5,42
1,00
2,00

Totaal

26,08

De bibliothecaris is de hiërarchische leidinggevende van alle WI&B medewerkers. Op basis van
de coördinatie van de werkzaamheden kan het volgende organigram worden geschetst

De informatiespecialisten verrichten hun taken voor een groot deel afgestemd met de behoefte
van de faculteiten. In de volgende tabel wordt hun geplande inzet weergegeven verdeeld over
faculteiten en voor de bibliotheek algemeen.
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BBT
CTW
EWI
GW
TNW
UB + overig
Totaal

fte
0,63
0,76
1,03
0,67
1,00
2,04
6,13

De medewerkers van de expertisegroep WI&B zetten zich weliswaar in voor diensten en
producten in meerdere productgroepen, maar voor het overgrote merendeel ten behoeve van
de productgroep Universiteitsbibliotheek.
In de volgende tabel wordt de personeelsinzet in 2005 gespecificeerd voor de diensten en
9
producten zoals opgesomd onder § 2.2. Bron: jaarverslag 2005 (aangevuld met 0,6 fte
overhead bij bedrijfsvoering).

Inzet (fte) personeel voor
Collectiemanagement
Informatievaardigheden
Digitale bibliotheek
Studielandschap
Bedrijfsvoering
Totaal

Totaal fte

R 2005
WI&B
ITBE ov.

WI&B
R 2005
10,7
1,4
3,1
10,7
2,5
28,4

ITBE ov.
R 2005

0,9

0,9

R 2005
29,3

= realisatie 2005
= medewerkers van de expertisegroep wetenschappelijke informatie en
bibliotheek
= medewerkers uit andere expertisegroepen van ITBE

Uit de financiële jaarrekening 2005 zijn de volgende gegevens afgeleid. Opmerking: ITBE
overhead is hierin verwerkt.

9

Productgroep Universiteitsbibliotheek. Expertisegroep Wetenschappelijke Informatie en bibliotheek;
Jaarverslag 2005; ITBE 06/10257/Dms
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Uitgave 2005
Collectie
Collectiemanagement
Informatievaardigheden
Digitale bibliotheek
Studielandschap
Totaal

k€
1715
688
88
548
2296
5335

2.5 De wijze waarop de vraagsturing is ingericht
Het personeel bij de balies van de bibliotheek signaleert op basis van ervaringen in de
klantcontacten gebruikersbehoeften als bijdrage aan de beleidsvoorbereiding.
De informatiespecialisten zijn in de faculteit gehuisvest en vormen de antennes van de
bibliotheek voor het peilen van de gebruikersbehoeften. In enkele faculteiten functioneren
commissies voor beleidsvoorbereiding en/of de uitvoering van het beleid voor de
wetenschappelijke informatie, waarmee de informatiespecialisten samenwerken. Alle
informatiespecialisten beschikken in ieder geval over een netwerk in de faculteit(en) en zijn
belangrijke actoren in beleidsvoorbereiding en uitvoering. De kaders voor het functioneren van
de informatiespecialisten zijn voor een aantal faculteiten vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst, welke jaarlijks wordt geëvalueerd.
Alle faculteiten zijn vertegenwoordigd in het B-beraad. Bij enkele faculteiten zijn de leden van
het B-beraad ook voorzitter van de eerder genoemde facultaire commissie. In het B-beraad
wordt het beleid voor de wetenschappelijke informatievoorziening met de faculteiten afgestemd
en daarna indien nodig vastgesteld door CvB.
Natuurlijk bestaan er regelmatig ad hoc contacten over specifieke zaken tussen bibliotheek en
faculteiten. Voor bepaalde diensten in de digitale bibliotheek wordt gebruik gemaakt van
gebruikersgroepen.

2.6 Knelpunten bestaande organisatie
Het strategisch belang van wetenschappelijke informatie wordt erkend door management en
medewerkers van de universiteit. Niet alle zaken die strategisch van belang zijn behoeven in de
praktijk voortdurend aandacht. Voor bibliotheekzaken geldt dat de aandacht die er binnen de
faculteiten voor is sterk verschilt. Enkele faculteiten hebben weinig interesse en accepteren
ogenschijnlijk het door de bibliotheek gevoerde beleid. Deze situatie bemoeilijkt wel de
inspanningen van de bibliotheek haar dienstverlening af te stemmen op de
gebruikersbehoeften. Voor het functioneren van de informatiespecialisten in de faculteit is het
wenselijk dat het facultair management verantwoordelijkheid neemt voor de te behalen
resultaten.
De benchmark cijfers tonen dat de Universiteitsbibliotheek Twente een kleine
personeelsformatie heeft. Het bezuinigen op de diensten van de UT is landelijk goed zichtbaar
bij de bibliotheek. Dat ‘small’ echter niet altijd ‘beautiful’ is blijkt uit de volgende constateringen.
De kleine formatie maakt het in de praktijk moeilijk een rol als innovator te spelen. Meestal
vervult de Universiteitsbibliotheek Twente de rol van volger. De implementatie van Metalib en
SFX is later gerealiseerd dan bij de bibliotheken die daarbij voorop liepen. Ook bij het
selecteren van een ERM (Electronic Resources Management) pakket is actieve participatie door
de beperkte capaciteit niet mogelijk. Bij tenders mijden we de rol van penvoerder/projectleider.
Bij applicatiebeheer zijn de mogelijkheden beperkt om verder te gaan dan ‘off the shelve’
applicatiebeheer door in te grijpen in de code. Hierbij speelt ook een rol dat er geen ICT
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ontwikkelaars in dienst zijn bij de bibliotheek. Capaciteit moet worden aangeleverd vanuit een
ITBE expertisegroep. De aanwezige capaciteit is echter beperkt en niet structureel beschikbaar
voor bibliotheekapplicaties. Overigens is de kwaliteit van het applicatiebeheer zeker niet minder
dan elders!
Regelmatig krijgt de UB de feedback van gebruikers dat meer informatie verstrekt moet worden
over de producten vooral die in de dynamische digitale bibliotheek. In een kleine bibliotheek als
die bij de Universiteit Twente is marketing een taak en geen baan of zelfs afdeling zoals elders
het geval is. De uitdaging is wel even groot.
Een kleine bibliotheek staat in dezelfde dynamische wereld als een grote en moet een even
grote inspanning verrichten om de ontwikkelingen te volgen en te absorberen. Kleine
bibliotheken lopen meer risico achterop te raken met competentieontwikkeling. Actief
deelnemen aan landelijke projecten, ervaring opdoen bij andere instellingen, bijwonen van
congressen e.d. zijn goede instrumenten om bij te blijven. Het budget dat voor opleiding en
training beschikbaar is momenteel zeer beperkt. Dit knelpunt blijkt ook uit de benchmark
gegevens.
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3.

Servicecentrum Universiteitsbibliotheek Twente

3.1 Visie, missie en strategie
Visie
Richtinggevend voor de wetenschappelijke informatievoorziening bij de UT is het toekomstbeeld
dat onderzoekers, docenten en studenten hun activiteiten uitvoeren in wisselende communities
(collaboratories10). Open Access, Creative Commons, Open Standaarden en Open Source,
inclusief Social Software zijn belangrijke principes binnen deze communities. De digitale leeren werkomgeving van de collaboratories wordt gekenmerkt door integratie en flexibiliteit
toegespitst op samenwerken.
Als partner van de faculteiten en onderzoeksinstituten participeert de Universiteitsbibliotheek
Twente (UBT) met de andere diensten in de ontwikkeling en het gebruik van de digitale
11
12
academische leer- en werkomgeving (Scholarly workbench of DLWO ) voor de communities.
Voor wetenschappelijke onderzoek en onderwijs is informatie zowel brandstof als product.
Daarom is UBT naast expertisecentrum ook ook data- en serviceprovider. De systemen die
ingezet worden zijn op basis van Service Oriented Architecture open en toegankelijk voor
webservices.

Missie
De ontwikkeling en het beheer van de leer- en werkomgeving bij de UT is een breed werkveld
waarin meerdere expertisedomeinen en veel partijen zijn betrokken. Partnership is een vereiste.
De expertisedomeinen moeten gebundeld en zodanig ingezet worden dat de aansturing
geschiedt op basis van de ambities en de behoeften van de universiteit, faculteiten en instituten.
De UBT richt zich op de structurering en integratie van de wetenschappelijke
informatievoorziening ten behoeve van studenten en medewerkers van de UT. Het oogmerk is
optimale en grensverleggende dienstverlening aan de primaire processen onderwijs en
onderzoek van de faculteiten en onderzoeksinstituten.
De missie wordt in het volgende motto verwoord:
Universiteitsbibliotheek uw
wetenschappelijke informatie!

grensverleggende

partner

voor

excellent

beheer

van

Strategie
De universiteitsbibliotheek Twente volgt in hoofdlijnen de volgende strategie om haar missie te
verwezenlijken.
Dienstverlening
• Ontwikkelen van een relevante collectie wetenschappelijke informatie, bij voorkeur digitaal,
maar indien noodzakelijk - of nog niet digitaal beschikbaar - ook op papier.
• Participatie in landelijke consortia voor licenties ten behoeve van de digitale toegang tot
voor de UT relevante wetenschappelijke bestanden en tijdschriften van wetenschappelijke
uitgevers.
• Het beheren van de collectie op basis van collectieprofielen welke zijn overeengekomen
met de faculteiten voor de verschillende (sub)disciplines.
10

Verder denken. SURF-Meerjarenplan 2007/10
Idem
12
Zie ELO advies
11
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•
•
•
•
•

Beschikbaar stellen van studie- en raadpleegfaciliteiten in het Studielandschap Vrijhof waar
ook de papieren collectie is opgesteld.
Het ondersteunen van de studenten en medewerkers met de productie en het gebruik van
wetenschappelijke informatie door middel van front offices in faculteiten en het
Studielandschap Vrijhof.
Het bevorderen van het kritische gebruik van (wetenschappelijke) informatie, mede door het
ontwikkelen en verzorgen van het onderwijs in informatievaardigheden.
Bijdragen aan de profilering van de UT als research universiteit door de (digitale)
zichtbaarheid van de wetenschappelijke output (publicaties, data en leerobjecten) van de
UT te verhogen.
Integreren van de digitale toegang tot wetenschappelijke informatie in de digitale leer- en
werkomgeving van de UT.

3.1.1 Expertise
•

Ontwikkelen van deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers, afgestemd met
de behoeften die voortvloeien uit de door de klanten gewenste dienstverlening en de
beleidsvoorbereiding.

3.1.2 Samenwerken
•
•
•
•
•
•
•

Versterken van de relatie met de faculteiten: inbedden informatiespecialisten, facultaire
afstemming wetenschappelijke informatievoorziening.
Bevorderen multifunctioneel gebruik Studielandschap Vrijhof: PC zaal, Helpdesk, Taal
CoördinatiePunt, Cultuurcentrum Vrijhof.
Bundelen van expertise. Projecten waar mogelijk uitvoeren door participatie van meerdere
expertisedomeinen en klanten.
Participatie in de beleidsvoorbereiding op de UT door inbrengen van actuele kennis van
trends en ontwikkelingen op het terrein van de wetenschappelijke informatievoorziening.
Samenwerken binnen de 3TU federatie voor het ontwikkelen en delen van expertise,
beheren van de collectie, delen van werkprocessen en ontwikkelen van een datacentrum
voor de natuurwetenschappelijke en technische domeinen.
Samenwerken en afstemmen met wetenschappelijke bibliotheken van de andere
universiteiten.
Versterken samenwerking met de regio: SAXION Hogescholen, ITC en Telematica Instituut.
Verkennen: Museum TwentseWelle, Overijsselse Bibliotheekdienst.

3.2 Cultuur
De Universiteitsbibliotheek Twente hanteert in haar functioneren de volgende principes en
13
waarden :
1. De dienstverlening is vraaggestuurd. De ondersteuning en diensten worden geleverd op
basis van de behoeften van het management, de medewerkers en de studenten. Er wordt
intensief overlegd en samengewerkt met de afnemers / opdrachtgevers en andere interne
of externe dienstverleners.
2. Professionaliteit. De UBT ontwikkelt expertise in de relevante taakvelden. In de turbulente
omgeving waarin de UT functioneert, is het proactief onderhouden van kennis en expertise
een kritische succesfactor. De inzet bij de UT wordt mede geleverd vanuit kennis van
ontwikkelingen en ervaringen binnen de UT, maar ook van elders. Kennis impliceert hierbij
ook: kennis van potentiële financieringsbronnen en samenwerkingspartners.

13

N.a.v. ITBE Missie en Strategie (Versie 0.2) 2006
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3. Kwaliteitsborging. De UBT streeft naar meetbare prestatieafspraken met afnemers /
opdrachtgevers. Waar nodig worden daarvoor in samenwerking indicatoren ontwikkeld,
welke bij voorkeur ook bruikbaar zijn voor benchmarking. Daarnaast zijn efficiency,
standaardisatie en schaalbaarheid criteria bij evaluatie van de kwaliteit van en door UBT.
4. Integratie van innovatie en ondersteuning. Het onderhouden en verbeteren van de leer- en
werkomgeving vanuit de verwachtingen van manager, onderzoeker, docent,
ondersteuner/beheerder en student vormt het taakveld voor de ondersteunende processen.
Deze verwachtingen doorbreken de grenzen van de expertises die aanwezig zijn bij
diensten. De UBT neemt een actief grensoverschrijdende houding aan en vermijdt
tunnelvisie.
5. Benutten van ICT. Waar dat mogelijk en verantwoord is zoekt UBT naar de mogelijkheid om
ICT in te zetten voor de optimalisatie van werk- en leerprocessen in de universiteit .

3.3 Producten van dienstverlening
Het onderstaande overzicht geeft de producten en diensten van UBT die door onderzoekers,
docenten en studenten van de UT worden afgenomen. Aan elk product/dienst is toegevoegd
welke activiteiten UBT daarbij uitvoert. Bij de activiteiten zijn de overheadtaken niet opgenomen.
COLLECTIEMANAGEMENT
Product/dienst
Collectieontwikkeling

Activiteiten UBT
§
Ontwikkelen collectieprofielen in overeenstemming met
faculteiten
§
Selectie, aanschaf en deselectie bronnen
§
Landelijk overleg licenties in consortiumverband
§
Verwerving objecten voor repositories (met self-service
onderzoekers en docenten)
§
Budgetbewaking

Vindbare bronnen voor
onderwijs en onderzoek

§

Metadateren van bronnen voor catalogus, repositories,
metalib

Bruikbare actuele collectie UT,
integratie in 3TU-verband

§
§
§
§

Gebruikersstatistieken
Integratie collectie
Abonnementenadministratie
Bindwerk

ISBN

§

Aanvragen ISBN

DIGITALE BIBLIOTHEEK
Product/dienst
Toegang tot alle UT bronnen:
Catalogi

Toegang tot digitale bronnen:
Metalib / SFX

Activiteiten UB
§
Functioneel applicatiebeheer en -ontwikkeling (mede
t.b.v. SAXION Hogescholen)
§
Functionele gebruikersondersteuning
§
§

Functioneel applicatiebeheer en -ontwikkeling
Functionele gebruikersondersteuning
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DIGITALE BIBLIOTHEEK
Product/dienst
Verhogen zichtbaarheid en
impact UT: Repository &
METIS

Activiteiten UB
§
Functioneel applicatiebeheer en –ontwikkeling
(afgestemd met landelijk DARE project, integratie en
workflow)
§
Functionele gebruikersondersteuning

Toegang tot in house
databases: Database server

§
§

Functioneel applicatiebeheer
Functionele gebruikersondersteuning

Website UB

§
§

Functioneel applicatiebeheer en -ontwikkeling
Contentbeheer

Personalisatie bibliotheek:
portal

§

Integratie in informatie- en ICT-infrastructuur UT

Innovatie & Projecten

§

Internationale ontwikkelingen, landelijke uitwisseling en
afstemming, locale inbedding

STUDIELANDSCHAP
Product/dienst
Aanvraag en
uitleentransacties

Activiteiten UB
§
Uitlenen
§
Terugboeken
§
Innen vorderingen

Interbibliothecair leenverkeer

§
§
§

Verzorgen aanvragen UT elders
Afhandelen bij UT ingediende aanvragen
Factuurafhandeling

Gebruikersondersteuning

§
§
§

Inlichtingen
Afhandeling transacties
Consultancy informatiespecialisten

Beschikbaarheid fysieke
collecties

§

Dagelijks onderhoud collecties in leeszalen en
magazijnen

Studieplekken

§

Toezicht & beheer

PC werkplekken

§

Toezicht

INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Product/dienst
Activiteiten UB
Onderwijs en training
§
Verzorgen van onderwijs binnen de curricula van de
opleidingen
§
Verzorgen van cursus voor onderzoekers en docenten
Onderwijsontwikkeling

§
§
§

Ontwikkelen leerlijnen
Participatie in innovatieprojecten
Landelijke uitwisseling en afstemming
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INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Product/dienst
Activiteiten UB
§

Meewiz

Functioneel onderhoud en inhoudelijke ontwikkeling

3.4 Inrichting
3.4.1 Organigram
De organisatie van UBT laat zich met het onderstaande organigram beschrijven.

Bibliothecaris

Hoofd bedrijfsvoering

Documentverwerking

Hoofd ICT & Innovatie

Studielandschap

Informatiespecialisten

Applicatiebeheer
&
repositories

Front-office
Front-desk

3.4.2 Omvang personeelsformatie
Er zijn natuurlijk geen normen en formules beschikbaar waarmee berekend kan worden hoe
groot de formatie van een universiteitsbibliotheek moet zijn. De huidige omvang van UBT
formatie is tot stand gekomen als resultaat van een continu proces waarin de behoeften worden
afgestemd op de mogelijkheden.
In het laatste decennium is de formatie door achtereenvolgende reorganisaties gekrompen. De
UKB benchmarking over1998 vermeldt 42 fte, die over 2005 30 fte. De UBT is nu absoluut en
relatief de kleinste universitaire bibliotheek van Nederland.
Voor enkele onderwerpen volgen hieronder specificaties.

3.4.3 Omvang team informatiespecialisten
De omvang van de taken van een informatiespecialist voor een bepaalde discipline wordt
bepaald door een drietal factoren:
• De aard van de discipline: de ‘SMT (science, medicine en technology) disciplines’ vergen
meer tijd dan de gamma disciplines.
• De cultuur binnen de discipline voor wat betreft de aandacht die besteed wordt aan
wetenschappelijke informatie.
• De omvang van de discipline bij de UT.
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Op basis van de situatie bij de UT geeft de volgende tabel een indicatie van de vereiste
14
disciplines in het team en een indicatie van de omvang daarvan.
Informatiespecialisten

fte

chemie, chemische technologie
(bio)medische technologie
(technische) natuurkunde
wiskunde
informatica
elektrotechniek
werktuigbouwkunde
(industrieel) ontwerpen
civiele techniek
materiaalkunde
onderwijskunde
communicatiewetenschappen
psychologie
filosofie
bedrijfskunde
bestuurskunde
economie, recht
overige disciplines

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,5

totaal

5,8

3.4.4 ICT applicaties
Voor het ICT deel uit het organigram geven de volgende specificaties inzicht in de omvang van
de taken:
Applicatiebeheer
Bedrijfssysteem OCLC Pica voor UT
Idem voor SAXION
Website UB
Metalib & SFX
Repository
Databases / UB lan
Totaal

14

fte
0,7
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
2,0

Hierover moet overleg met de faculteiten plaatsvinden
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Hoofd ICT & Innovatie

fte

Aansturen en beleidsadvisering
Volgen markt
Ontwerp innovaties
Projecten
Landelijke contacten

0,1
0,1
0,3
0,4
0,1

Totaal

1,0

In het huidige team van informatiespecialisten is 0,5 fte afgezonderd ten behoeve van de
coördinatie van het beheer van de wetenschappelijke output. Dit wordt structureel
ondergebracht bij de sectie applicatiebeheer en repositories.
Coördinator beheer wetenschappelijke output

fte

Coördineren en advisering UT
Projecten (DARE)
Landelijke contacten

0,1
0,3
0,1

Totaal

0,5

3.4.5 Totale personeelsformatie
Indien de financiële, administratieve en secretariële ondersteuning voor de drie servicecentra
gezamenlijk wordt georganiseerd evenals de beschikbaarheid van ICT ontwikkelaars is er nu
geen directe aanleiding om de omvang van de personeelsformatie te wijzigen. Het inpassen
van eventuele nieuwe structurele activiteiten blijft problematisch.
Functie
Bibliothecaris
Informatiespecialist
Hoofd bedrijfsvoering
Coördinator studielandschap (tevens medewerker studielandschap)
Medewerker studielandschap
Coördinator document verwerking (tevens medewerker documentverwerking)
Medewerker documentverwerking
Hoofd ICT en innovatie
Coördinator beheer wetenschappelijke output
Applicatiebeheerder

fte
1,00
5,63
1,00
1,00
7,58
0,95
5,42
1,00
0,50
2,00

Totaal

26,08
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3.4.6 Taken, verantwoordelijkheden, competenties
Dit deel van het hoofdstuk wordt zo beknopt mogelijk gehouden. Het hoofdstuk over de
producten van de dienstverlening en de daarbij opgegeven activiteiten binnen UBT maakt veel
duidelijk over de taken. De vermelde UFO profielen beschrijven specifieke taken die in de
bibliotheek worden uitgevoerd. Lijsten van competenties worden hier niet gegeven, wel wordt
een niveau-indicatie vermeld.

Bibliothecaris
De bibliothecaris:
• levert een bijdrage aan en is medeverantwoordelijk voor de beleidsvorming van de UT voor
het domein wetenschappelijke informatie.
• houdt zich actief op de hoogte van de internationale ontwikkelingen in het domein.
• vertegenwoordigt de UT in de (inter)nationale organisaties en samenwerkingverbanden van
wetenschappelijke bibliotheken.
• initieert samenwerkingsprojecten met interne en externe partners, waar mogelijk met
externe financiering.
• is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus van UBT.
• stuurt UBT hiërarchisch aan.
• is verantwoordelijk voor de professionalisering van UBT medewerkers.
• leidt de interne afstemming en sluit de contracten af voor de licenties waaraan de UT
deelneemt.
• stemt zijn werkzaamheden af met de informatiemanager van de UT
UFO profielen: Directeur dienst, Projectmanager.
Niveau: academicus.

Hoofd bedrijfsvoering
Het hoofd bedrijfsvoering:
• levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van UBT .
• werkt mee aan de opstelling van het jaarplan, de uitvoering en evaluatie daarvan.
• houdt zich actief op de hoogte van de (inter)nationale ontwikkelingen op het terrein van de
bedrijfsvoering van wetenschappelijke bibliotheken.
• participeert in regionale en nationale samenwerkingsprojecten ten behoeve van de
bedrijfsvoering.
• is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van de
bedrijfsprocessen voor documentmanagement en beheer studielandschap.
• is verantwoordelijk voor het kwaliteitszorgsysteem van de bibliotheek en data voor de
benchmarking.
• is verantwoordelijk voor huisvesting.
• is verantwoordelijk voor marketing en voorlichting.
• geeft functioneel leiding aan de coördinatoren documentverwerking en studielandschap en
is mede verantwoordelijk voor het hrm van de sectie .
UFO profiel: Afdelingshoofd
Niveau: HBO / academisch

Sectie Studielandschap
In deze sectie worden de taken uitgevoerd die passen bij het beeld dat menigeen heeft van een
bibliotheek: uitleen, interbibliothecaire documentleverantie, studie- en raadpleegfaciliteiten,
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onderhoud en deselectie collectie en inlichtingen. De dienstverlening verschuift sterk richting
virtuele bibliotheek.
De sectie wordt gecoördineerd door een (meewerkend) coördinator, die de dagelijkse
functionele leiding heeft.
UFO profiel: Bibliotheektechnisch medewerker. Voor de coördinator tevens: Teamleider.
Niveau: MBO. Coördinator: HBO.

Sectie Documentverwerking
De taken van deze sectie liggen voor het merendeel in de sfeer van het ‘back office’: aanschaf
en licentiëring bronnen, metadateren bronnen. Het metadateren is sterk in ontwikkeling in
verband met de bronnen in de repositories en de digitale bibliotheek.
De sectie wordt gecoördineerd door een (meewerkend) coördinator, die de dagelijkse
functionele leiding heeft.
UFO profiel: Bibliotheektechnisch medewerker. Voor de coördinator tevens: Teamleider.
Niveau: MBO – HBO. Coördinator: HBO

Hoofd ICT en Innovatie
•
•
•
•
•
•
•
•

houdt zich actief op de hoogte van de (inter)nationale ontwikkelingen op het terrein van de
digitale bibliotheek
vertegenwoordigt de UT in de nationale afstemming over ICT innovatie in bibliotheken
levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van UBT.
werkt mee aan de opstelling van het jaarplan, de uitvoering en evaluatie daarvan.
is verantwoordelijk voor het selecteren, implementeren en optimaliseren van ICT systemen
c.q. functionaliteit ten behoeve van de bedrijfsprocessen en dienstverlening van UBT
werkt mee aan het ontwerp van de ICT infrastructuur van de UT voor het domein van de
wetenschappelijke informatievoorziening
leidt projecten voor de digitale bibliotheek met interne en externe deelnemers
geeft functioneel leiding aan de applicatiebeheerders van UBT en is medeverantwoordelijk
voor het hrm van de sectie.

UFO profielen: Consultant. Projectleider.
Niveau: Academicus

Sectie applicatiebeheer en repositories
Coördinator beheer wetenschappelijke output.
Door de nog jonge ontwikkelingen rondom Open Access is in de universiteitsbibliotheken in
nationale samenwerking een nieuw werkveld ontstaan, dat zich bezighoudt met het profileren
van de universiteit op basis van de output (publicaties, onderzoeksdata, leerobjecten) van de
universiteit. De taken daarvoor worden gebundeld en toegewezen aan medewerkers van de
universitaire uitgeverij (elektronisch publiceren), informatiespecialisten of ICT medewerkers. Bij
UBT is een informatiespecialist met deze taken belast samen met het hoofd ICT voor de
functionele ICT kant van repositories. De taken betreffen:
• de coördinatie van de ontwikkeling van de workflow bij de UT voor de selectie, registratie en
beschikbaarstelling van de output
• het ontwikkelen van datamodellen voor de registratie van de output
• het participeren en leiden van projecten
• de landelijke afstemming.
Het technische beheer en de technische ontwikkeling van het repository zijn taken voor ICTS.
Niveau: academisch
UFO profielen: informatie- / collectiespecialist. Eventueel nog uit te breiden met andere
profielen.
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Applicatiebeheerders
De applicatiebeheerders voeren het functionele beheer uit van de systemen voor de
bedrijfsvoering en dienstverlening. In beperkte mate wordt hierbij aanvullende functionaliteit
ontwikkeld.
UFO profiel: Beheerder ICT
Niveau: HBO

Sectie informatiespecialisten
De positie van de informatiespecialist krijgt in het kader van de reorganisatie extra aandacht in
het kader van de relatie van UBT met de faculteiten. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.
UFO profiel: informatie- / collectiespecialist.

3.4.7 Budgetten en bekostiging
In deze nota staan t.a.v. de wetenschappelijke informatievoorziening geen maatregelen
opgesomd die aanleiding geven tot een uitgebreide beschouwing over budgetten en
bekostiging. Er wordt ook hier volstaan met de hoofdlijnen.

Collectie

15

De financiering van de collectie (gedrukt en digitaal) is recent opnieuw doorgelicht en
vastgesteld na overleg met CvB en B-beraad. De collectie wordt doorberekend of toegerekend
aan de faculteiten met uitzondering van een collectie algemene of multidisciplinaire titels. Deze
algemene collectie wordt met een UBT budget gefinancierd.
De grote vaak kostbare landelijke licenties voor tijdschriftpakketten met een facultair
overstijgend karakter worden met een model toegerekend aan de faculteiten. Er is van af
gezien deze pakketten op UT niveau te financieren, omdat het doorvoeren van deze
verandering ongunstig is voor de budgetten van de gamma faculteiten.
Er is geen aanleiding om de financiering opnieuw aan te passen. Er is wel een zorg die op
landelijk niveau optreedt. De landelijke licentieovereenkomsten hebben de toegankelijkheid van
de wetenschappelijke informatie enorm verbeterd en de prijs prestatieverhouding is sterk
toegenomen. Toch ligt de jaarlijkse prijsstijging gemiddeld nog steeds boven inflatieniveau en
ontstaat op termijn een financieringsprobleem. Deze problematiek is door UKB aangekaart bij
16
OCW. In de nota wetenschappelijke informatieverzorging die binnenkort door OCW bij de
Tweede Kamer wordt ingediend wordt de VSNU gevraagd om samen met UKB over de
problemen te rapporteren. In de nota wordt tevens een regieorgaan wetenschappelijke
informatieverzorging aangekondigd. Dit orgaan zou scenario’s moeten ontwikkelen voor het
aanpakken van de problematiek die bekend staat onder de term ‘serials crisis’.

Studielandschap
Vanaf medio 2007 zijn de bibliotheekorganisatie (behalve de informatiespecialisten) en het
studielandschap, inclusief alle gedrukte collecties, in de Vrijhof gehuisvest. Geadviseerd wordt
om het budget voor deze voorzieningen bij UBT onder te brengen. Het is in de praktijk lastig om
voor de financiering een voor alle faculteiten acceptabel model te ontwikkelen. Tevens is er
sprake van een afgedwongen bijdrage. De facto leidt modelmatige doorberekening slechts tot
het ‘rondpompen’ van geld en extra kosten voor het voeren van onderliggende administraties.

15
16

Financiering collectie. ITBE 05/10327/dms, 27 oktober 2005
Toegang en duurzaamheid. Nota wetenschappelijke Informatieverzorging. Concept 22-09-2006.
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Informatiespecialisten
In het volgende hoofdstuk wordt voorgesteld om de informatiespecialisten in dienst te houden
bij UBT. Het budget hiervoor zou in het verlengde daarvan bij voorkeur bij UBT moeten worden
ondergebracht. Hoewel informatiespecialisten het merendeel van hun activiteiten afstemmen op
de disciplines van de faculteiten vormen ze een team dat een belangrijke rol heeft in de kwaliteit
van de diensverlening van UBT. Manco’s in de formatie tasten de totale kwaliteit aan.

Digitale bibliotheek en innovatie
De bekostiging van de digitale bibliotheek zal uit een UBT budget dienen te geschieden. Net als
voorheen wordt voor innovaties waar dat mogelijk is deelgenomen aan tenders.
Onder de digitale bibliotheek wordt in deze context het geheel beschouwd van ICT systemen
voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van UBT, evenals het beheren daarvan. Ook het
ontwerpen van innovaties voor de digitale bibliotheek, alsmede de participatie in (landelijke)
projecten daarvoor vallen onder deze paragraaf.
Systemen
Het repository van de UT is aangewezen als instellingssysteem, d.w.z. dat het onderdeel is van
het Informatiebeleid van de UT en het technisch beheer onder ICTS valt. Tot heden draagt UBT
daar echter wel financieel aan bij, omdat er bij de UT (nog) geen structureel budget is voor het
instellingsrepository.
De overige systemen zijn UBT systemen. UBT koopt het technisch beheer van de systemen in
bij ICTS. UBT verzorgt zelf het functionele beheer en eenvoudige functionele aanpassingen
voor alle systemen, inclusief het repository.
Als bij het implementeren of aanpassen van systemen geprogrammeerd moet worden koopt
UBT ontwikkelcapaciteit in bij of via ICTS.
Budget voor innovatie.
Binnen ITBE bestond een innovatiebudget, waaruit ook geput is voor innovaties van de digitale
bibliotheek. Er zal een regeling getroffen moeten worden die UBT middelen kan verschaffen
voor overeengekomen innovaties.

Indicatie totale budget UBT
De hoogte van het totale budget van UBT hangt mede af van de besluitvorming over de
samenhang van de drie servicecentra. Als:
• een gemeenschappelijke FAS op dezelfde manier wordt toegerekend als onder ITBE het
geval is,
• systeembeheer en ontwikkelcapaciteit op dezelfde manier wordt bekostigd als voorheen,
• voorgaande voorstellen worden gehonoreerd sluit het benodigde budget aan bij de historie.
Een innovatiebudget is dan nog wel een aandachtspunt.
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Indicatie budget UBT
content
collectiemanagement*
studielandschap
diensten studielandschap,
inclusief
informatievaardigheden en
advisering.
digitale bibliotheek
totaal

k€
2.250
650
1.400
900

600
5.800

* k€ 1.950 via doorberekening

3.5 Relatie met faculteiten en onderzoeksinstituten
<<Overleg nodig met de projectgroepen Facultaire Organisatie en Optimalisatie
besluitvormings- en overlegstructuur >>
Vanuit de missie ondersteunt UBT de klanten, i.e. studenten en medewerkers bij hun studie c.q.
hun onderzoek en onderwijs. In die zin wil UBT partner zijn van de faculteiten en
onderzoeksinstituten. De onderzoeksprogramma's van de instituten worden gevoed door de
medewerkers – voor zover het hun onderzoekstaak betreft. De medewerkers zijn
organisatorisch ondergebracht bij de faculteiten; de instituten hebben geen eigen
onderzoekspersoneel. De UBT als centrum van wetenschappelijke informatievoorziening dient
derhalve in organisatorische zin ingebed te zijn in de faculteiten. Via de onderzoeksinbreng van
de medewerkers in de instituten wordt daarmee ook de inhoudelijke relatie met de
onderzoeksinstituten gewaarborgd. Dit is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van de collectie
die gericht moet zijn op het onderzoek in de instituten. De inbedding van UBT in de faculteiten
wordt gerealiseerd via de hieronder uit te werken Facultaire Commissie Wetenschappelijke
Informatie, Universitair Bibliotheek Beraad en de dienstverleningsovereenkomst
informatiespecialist.

3.5.1 Facultaire Commissie Wetenschappelijke Informatie en Universitair Bibliotheek Beraad
De aansturing van de ondersteuning op het gebied van de wetenschappelijke
informatievoorziening dient een expliciete plaats te hebben binnen de facultaire organisatie.
Dit omvat tevens de ontwikkeling van de facultaire infrastructuur voor het registreren, opslaan,
selecteren en zichtbaar maken van de output van onderzoek en onderwijs.
Daartoe benoemt de decaan de voorzitter en leden van de Facultaire Commissie
Wetenschappelijke Informatie en voegt als secretaris van de commissie een informatiespecialist
toe. In de commissie is iedere discipline van de faculteit met tenminste 1 lid vertegenwoordigd.
De leden van de commissie onderhouden de contacten met de eenheden van onderzoek en
onderwijs van hun eigen discipline en verzekeren zich ervan dat ook mogelijke wensen vanuit
het management van de betrokken onderzoeksinstituten voldoende gekend worden.
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De taken en bevoegdheden van de commissie zijn
• Participatie in het ontwikkelen van het collectieprofiel voor iedere discipline in de faculteit,
rekening houdend met mogelijk specifieke wensen vanuit het onderzoek of de opleidingen.
• Participatie in het ontwikkelen en onderhouden van de leerlijnen informatievaardigheden.
• Deelnemen aan het overleg over licentiezaken.
• Jaarlijks uitbrengen van advies aan de decaan van de faculteit over het gewenste budget
voor de aanschaf van boeken en tijdschriften, al dan niet in digitale vorm. Van het advies
wordt afschrift verzonden aan de betrokken onderzoeksinstituten.
• Adviseren decaan over de werkprocessen noodzakelijk voor de registratie, de selectie en
het opslaan van de resultaten van onderzoek (publicaties, datasets) en onderwijs
(leerobjecten) en de gewenste vormgeving en exposure van de wetenschappelijke output
van de facultaire disciplines.
• Uitbrengen van advies aan de decaan over de kwaliteitskenmerken van diverse soorten
wetenschappelijke output.
De voorzitter van de facultaire bibliotheekcommissie is q.q. lid van het Universitaire Bibliotheek
Beraad. Voorzitter van dit gremium is de bibliothecaris. Als lid is tevens de Informatiemanager
UT toegevoegd.
Het Universitaire Bibliotheek Beraad participeert in:
• de UT brede beleidsontwikkeling voor de wetenschappelijke informatievoorziening
• vaststellen UT beleidsnota’s wetenschappelijke informatievoorziening
• vaststellen jaarplan UBT voor de wetenschappelijke informatievoorziening
• besluitvorming over licenties
• functionele eisen te stellen aan instellingssystemen voor beheer wetenschappelijke
informatie

3.5.2 Informatiespecialist(en)
Ter ondersteuning van de wetenschappelijke informatievoorziening van de faculteit en als
consultant / front-office van UBT bestaat de functie van Informatiespecialist.

Taken Informatiespecialist
De taken van de informatiespecialist zijn deels structureel en deels incidenteel van karakter.
De structurele taken zijn:

Collectiemanagement
De informatiespecialist verzorgt het collectiemanagement ten behoeve van de faculteit:
• ontwikkelt en onderhoudt collectieprofielen voor de verschillende disciplines van de faculteit
• selecteert de relevante papieren en digitale bronnen voor deze collecties conform het
collectieprofiel en in overleg met de wetenschappelijke staf
• ontsluit de aangeschafte bronnen op onderwerp
• deselecteert bronnen voor de collecties
• bewaakt de besteding van de collectiebudgetten

Informatievaardigheden
De informatiespecialist:
• ontwikkelt onderwijs in informatievaardigheden cq academische vaardigheden voor de
opleidingen van de faculteit in afstemming met de opleidingsdirecteuren mede op basis van
leerlijnen in de curricula van de opleidingen
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•

verzorgt in afstemming met de opleidingsdirecteuren (delen van) het onderwijs in
informatievaardigheden

Beschikbaarstelling informatiebronnen
De informatiespecialist:
• structureert en integreert de voor de faculteit relevante digitale bronnen in de website van
de digitale bibliotheek, in portals en in de elektronische leeromgeving en - in overleg met de
webmaster- in de facultaire website,.
• ondersteunt het wetenschappelijk personeel bij het aanleveren van digitale
wetenschappelijke producten aan de repositories van de faculteit en/of universiteit
• bewaakt de kwaliteit van de metadata in het onderzoeksinformatiesysteem
• bewaakt de openbaarmaking van de publicaties op basis van het auteursrecht

Voorlichting en consultancy
De informatiespecialist organiseert bijeenkomsten en demonstraties over de producten en
diensten van UBT. De informatiespecialist attendeert medewerkers en studenten op nieuwe of
gewijzigde informatiebronnen.
De informatiespecialist geeft persoonlijke ondersteuning aan medewerkers en studenten in het
gebruik en bewerken van wetenschappelijke informatie.

Overleg
De informatiespecialist participeert op actieve wijze in het overleg binnen de faculteit over
wetenschappelijke informatievoorziening. Tevens is hij secretaris van de facultaire Commissie
Wetenschappelijke Informatie.

Innovatie
De informatiespecialist signaleert op basis van de contacten c.q. overleg met het management
van de faculteit mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening op
het terrein van wetenschappelijke informatie.
De informatiespecialist draagt bij aan het ontwikkelen van criteria en/of indicatoren waarmee de
performance van de diensten kan worden geëvalueerd.
Daarnaast kan de informatiespecialist beperkte taken hebben in onderwijs en/of onderzoek van
de faculteit.

Competenties informatiespecialist
De competenties van de informatiespecialist zijn
§
academische werk en denkniveau in een discipline van de faculteit, bij voorkeur
afgestudeerd (drs/ma) in die discipline
§
excellente informatievaardigheden
§
state of the art kennis van informatiedienstverlening
§
onderwijs- en presentatievaardigheden
§
communicatievaardig
§
initiatief

Opbouw team informatiespecialisten
Vanwege de vereiste discipline kennis is het niet altijd mogelijk de ondersteuning van een
faculteit door één informatiespecialist te laten verzorgen. De bibliothecaris zorgt ervoor dat de
disciplines van de UT op adequate wijze beschikbaar zijn in het team informatiespecialisten.
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Indien meerdere informatiespecialisten taken uitvoeren ten behoeve van één faculteit wordt één
van hen de accountmanager van UBT voor die faculteit.

Kaders aanstelling informatiespecialisten.
De informatiespecialisten zijn in principe in dienst van UBT. Ze vormen een team waarvan de
competenties worden bewaakt door de bibliothecaris. Informatiespecialisten worden geworven
met participatie vanuit de betreffende faculteit(en).
De informatiespecialisten worden gehuisvest in de faculteit. De kaders voor de te verrichten
activiteiten worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt
geëvalueerd en indien nodig aangepast.

3.6 Relatie met Beleidsstaf (Concerndirecties) en CvB/UMT
<<Overleg nodig met de projectgroep Strategie en Coördinatie>>
De wetenschappelijke informatievoorziening wordt mede vorm gegeven door het strategische
instellingsbeleid voor onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Deze inhoudelijke relatie dient
zich te vertalen in een organisatorische inbedding en wijze van samenwerking die recht doet
aan de aspecten standaardisatie van processen, optimale taakverdeling, gezamenlijke
verantwoordelijkheid en klantgerichtheid.
De beleidsondersteuning en de universitaire beleidscoördinatie voor het universitair bestuur op
de terreinen van o.a. onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie, alsook het informatiemanagement
(ook van de wetenschappelijke informatievoorziening) worden ondergebracht bij de Beleidsstaf
als onderdeel van de Concerndirecties.
Informatiemanagement
De wetenschappelijke informatievoorziening is onderdeel van het Informatiebeleid van de UT.
Bovendien ligt het functionele beheer van de bibliothecaire instellingssystemen bij de UBT.
Beide onderdelen zijn onderwerpen van het informatiemanagement van de UT. De voorstellen
van de Projectgroep Strategie en Coördinatie leggen de strategische ondersteuning van het
universitaire bestuur, alsook de beleidscoördinatie voor het informatie- en ICT-beleid van de UT
bij het bureau voor informatie&ICT binnen de Concerndirecties, het zogenaamde CIO-office17.
Aan het bureau zijn tevens de facultaire functionarissen betrokken die verantwoordelijk zijn voor
het facultaire informatiemanagement.
De beleidscoördinerende taak van het CIO-office krijgt gestalte in het overleg met:
• de beleidsstaf voor onderwijs, onderzoek en valorisatie
• de directies binnen de Concerndirecties
• de facultaire informatiemanagers
• de houders van de instellingssystemen
• de directeuren van de service centra
De bibliothecaris is medeverantwoordelijk voor visie en planning voor de wetenschappelijke
informatievoorziening en de integratie daarvan in het Informatiebeleid van de UT.
Voor de landelijke contacten treden de bibliothecaris en de informatiemanager als team op.
Onderlinge afstemming, informatie uitwisseling en backup dragen er zorg voor dat voor de UT
de landelijke contacten voor de wetenschappelijke informatievoorziening optimaal zijn ingevuld.
De primaire taakverdeling tussen bibliothecaris en informatiemanager is als volgt.

17

De informatiem anager van een instelling wordt veelal Chief Information Officer (CIO) genoemd

Tussenrapportage Servicecentrum Universiteitsbibliotheek

ITBE/06/UBSC2/bkx

-29-

Versie 2

Bibliothecaris
Informatiemanager

§
§
§

UKB
DaME overleg SURF
SURF platform ICT en onderzoek

Zie verder de uitwerking die aan het Informatiemanagement voor de UT is gegeven binnen het
project voor Strategie & Coördinatie.

3.7 Relatie met Servicecentra ICT en Onderwijsondersteuning
<<Overleg nodig met de projectgroepen Servicecentrum ICT en Onderwijs Servicecentrum>>
Het servicecentrum Universiteitsbibliotheek heeft een plaats naast die voor ICT en
Onderwijsondersteuning.
18
In de moderne bedrijfsvoering die het CvB voor ogen staat zijn:
• streven naar gemeenschappelijkheid,
• standaardisatie van processen.
• optimale taakverdeling,
• gezamenlijke verantwoordelijkheid en
• klantgerichtheid
belangrijke citeria.
Op basis van deze criteria kunnen t.a.v. de volgende onderwerpen enkele uitgangspunten
worden vastgesteld: gebruikersondersteuning, innovatie, management en
managementondersteuning.
De onderwerpen worden in de onderstaande paragrafen uitgewerkt.

Gebruikersondersteuning
Op basis van streven naar gemeenschappelijkheid, standaardisatie en klantgerichtheid
ontwikkelen de drie servicecentra zo veel mogelijk dezelfde instrumenten.
Naar de afnemers van dienstverlening komt dit tot uiting in de dienstverleningsovereenkomsten
en de front desk.

Innovatie
Bij de innovatieve projecten wordt vooral samengewerkt bij het ontwikkelen van de digitale leeren werkomgeving (DLWO). Vanuit het perspectief van UBT is hier vooral de integratie met de
digitale bibliotheek van belang. De informatie infrastructuur van de UT zal geleidelijk
19
vormgegeven worden vanuit de gedachte van “service oriented architecture” , waarmee het
tijdperk van monolithische systemen zal worden afgesloten. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de infrastructuur is een voorwaarde voor de realisering ervan. Het informatiebeleid dat
samen en onder coördinatie van de informatiemanager wordt ontwikkeld geeft richting aan de
innovatie.
Een belangrijk uitgangspunt is verder dat de drie servicecentra een gemeenschappelijk team
van ICT ontwikkelaars aansturen. De beschikbaarheid van uitstekende ontwikkelcapaciteit is
een kritische succesfactor voor de DLWO.

Management ondersteuning
De taken met betrekking tot financiën, administratie en secretariaat (FAS) van de
Universiteitsbibliotheek worden ondergebracht in een gezamenlijke stafafdeling van de drie
servicecentra. Daarmee wordt een gemeenschappelijke, gestandaardiseerde en efficiënte
ondersteuning vormgegeven voor de betreffende organisaties. De wijze van aansturing van
18
19

Hoofdlijnennota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering“
Verder denken. SURF-Meerjarenplan 2007/10
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deze stafafdeling moet in samenhang gezien worden met de managementstructuur voor de
servicecentra.

Management servicecentra
De Bibliothecaris is directeur van servicecentrum wetenschappelijke informatievoorziening. In
het onderlinge overleg tussen de drie directeuren van de servicecentra worden
gemeenschappelijkheid, standaardisatie van processen, optimale taakverdeling, gezamenlijke
verantwoordelijkheid en klantgerichtheid bewaakt en vormgegeven, onder andere door
uitwerking ervan in de jaarplannen.
Over de overkoepelende managementstructuur is nog onderwerp van overleg binnen de
projectorganisatie van de reorganisatie. Het resultaat van dat overleg zal duidelijk maken hoe
de aansturing en verantwoording voor de directeuren geregeld is.

4.

3TU federatieve samenwerking
De drie bibliothecarissen van TUD, TU/e en UT hebben een programma opgesteld voor de
ontwikkeling van de samenwerking in federatieverband. Dit programma is in uitvoering en zal
worden voortgezet. Onderdelen zijn:
• gemeenschappelijke expertise
• gemeenschappelijke digitale collectie
• onderzoek naar gemeenschappelijke beheren van de bedrijfsadministraties
• ontwikkeling van datacentrum
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